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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET: 

• Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. 

• Hallitus päätti valita äänestyksen jälkeen hallituksen varapuheenjohtajiksi Johannes Pessin ja 
Viivi Tigerstedtin.  

• Hallitus päätti, että sen jäsenet vastaavat seuraavista toiminnan osa-alueista: 
Sini Kaartinen hallituksen puheenjohtaja 
Johannes Pessi hallituksen varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka, työelämä, 

taide- ja kulttuuripolitiikka, kuntavaalit 
Viivi Tigerstedt hallituksen varapuheenjohtaja, viestintä ja markkinointi, 

kansainvälisyys 
Sampo Aatos Johansson koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat ja WSC-yhteistyö, taide- ja 

kulttuuripolitiikka, kuntavaalit 
 Mikael Karkkonen tapahtumat, Vapaan taiteen tila 

Sara Pirhonen sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja 
hyvinvointi, taiteilijapankki 

Jouni Tapio  tapahtumat, ympäristö 
 

• Hallitus päätti edustajiston hyväksymän talousarvion pohjalta hallituksen puheenjohtajan 
kokouspalkkioksi 600 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 
100 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan 10 kuukaudelta vuodessa (tammikuu–toukokuu, 
elokuu–joulukuu) ja niiden maksaminen edellyttää hallitustyöskentelystä johtuvien tehtävien 
hoitamista ko. kuukauden aikana. Lisäksi hallitus päätti puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen 
palkkioiden kokouskohtaiseksi lisäksi 15 euroa jokaisesta kokouksesta, jossa ko. henkilö on 
ollut läsnä kaikkien päätösasioiden käsittelyn ajan. 

• Hallitus päätti, että hallituksen säännölliset kokoukset pidetään torstaisin klo 18.00 
ylioppilaskunnan huoneessa Sibelius-Akatemian N-talolla (Nervanderinkatu 13). Erillisiä 
kokouskutsuja lähetetään vain muiden kuin säännöllisten kokousten osalta. Kokouksen 
esityslistalle aiotut asiat on toimitettava puheenjohtajalle tai pääsihteerille säännöllisten 
kokousten osalta tiistaisin klo 12.00 mennessä ja muiden kokousten osalta puheenjohtajan ja 
pääsihteerin antamien ohjeiden mukaisesti. Esityslista toimitetaan hallitukselle kunkin 
kokousviikon tiistain aikana. Kokousten poissaoloista tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai 
pääsihteerille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. 

• Hallitus päätti, että hallituksen jäsenillä ja pääsihteerillä on vuoden 2021 aikana oikeus 
osallistua kerran muiden järjestöjen juhliin ylioppilaskunnan kustannuksella. Tämän ylittävät 
juhlaedustukset tapahtuvat omakustanteisesti, ellei hallitus talousarvion puitteissa erikseen 
toisin päätä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin juhliin voidaan korvata myös 
matkakustannukset edullisinta matkustustapaa käyttäen, mikäli se on talousarvion puitteissa 
mahdollista. 

• Hallitus päätti, että hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on vuoden 2021 aikana oikeus 
osallistua SYL:n avaus- ja syysseminaariin sekä oman vastuusektorin sektoritapaamisiin 
ylioppilaskunnan kustannuksella. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin tapaamisiin 



korvataan myös matkakustannukset edullisinta matkustustapaa käyttäen. Muihin maksullisiin 
tapahtumiin osallistumisesta hallitus päättää tapauskohtaisesti. 

• Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että ylioppilaskunnan sääntöjen 38 § mukaisesti 
ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Sini Kaartinen, 
varapuheenjohtaja Johannes Pessi tai varapuheenjohtaja Viivi Tigerstedt yhdessä pääsihteeri 
Jaakko Kalskeen tai Ville Sinnemäen kanssa. 

• Hallitus päätti myöntää Taideyliopiston ylioppilaskunnan pankkitilien ja luottokortin 
käyttöoikeudet puheenjohtaja Sini Kaartiselle ja poistaa ne edelliseltä puheenjohtajalta Sofia 
Charifilta; muutos astuu voimaan välittömästi. Samalla hallitus merkitsi tiedoksi, että 
pääsihteeri Jaakko Kalskeelle ja Ville Sinnemäelle sekä Vapaan taiteen tilan koordinaattori 
Teppo Vesikukalle aiemmin myönnetyt pankkitilien ja luottokorttien sekä puhelinliittymien 
käyttöoikeudet säilyvät ennallaan ja että puheenjohtajan puhelinliittymän käyttöoikeus siirtyy 
Sini Kaartiselle. 

• Hallitus päätti, ettei ylioppilaskunta osallistu Vuoden sponsorointi & tapahtumat Awardsiin. 

• Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan ehdokkaaksi World Student Capital ry:n hallitukseen 
Sampo Aatos Johanssonin. 

• Hallitus päätti nimetä Sampo Aatos Johanssonin ylioppilaskunnan äänivaltaiseksi edustajaksi 
WSC:n ylimääräiseen kokoukseen 12.1. Merkittiin tiedoksi keskustelu kokouksesta 
käsiteltävistä asioista. 

• Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa: 

– SYL on lähettänyt kommenttipyynnön koulutuspoliittisesta selonteosta. Kommenttien 
deadline on 13.1.2021. 

– Koulutuspoliittiseen selontekoon voi myös jättää ylioppilaskuntakohtaisen lausunnon. 
Lausuntojen deadline on 22.1.2021. 

 

Helsingissä 13.1.2021 
 
 
 

Jaakko Kalske 
pääsihteeri 

 


